Jednací řád valné hromady
Sportovního klubu Kuřim, z.s.
Základní ustanovení
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK Kuřim.
2. Právo zastoupení na valné hromadě SK Kuřim má registrovaný člen
klubu starší osmnácti let. Disponuje po dobu svojí osobní přítomnosti
1 hlasem rozhodujícím, který je dále nepřenositelný. Při své osobní
prezentaci je povinen předložit delegační lístek s razítkem SK Kuřim.
Je delegátem s hlasem rozhodujícím, má hlasovací a volební právo.
3. Právo účasti má i každý registrovaný člen SK Kuřim starší patnácti let.
Není účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím, nemá
volební a hlasovací právo. Je delegátem s hlasem poradním.
4. Za hosty valné hromady se považují pozvaní a přítomní zástupci
orgánů místní samosprávy, partnerských sportovních organizací a
osoby, které byly pozvány na základě rozhodnutí výkonného výboru
SK Kuřim. Host nemá hlasovací ani volební právo.
Zasedání valné hromady
1. Valná hromada SK Kuřim je oprávněna jednat a usnášet se, je-li při
zahájení přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem
rozhodujícím. Nebude-li počtu při zahájení zasedání dosaženo, lze
zahájení posunout až o 30 minut.
2. Valná hromada přijímá rozhodnutí, nebo jiná opatření, a to vždy
nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím, pokud stanovy neurčují jinak.
3. Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo. Návrhy na jeho
složení předkládá výkonný výbor jako svolavatel a účastníci s hlasem
rozhodujícím. O složení pracovního předsednictva se hlasuje
veřejně. Pracovní předsednictvo ze svého středu volí předsedu
jednání valné hromady.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Veřejným hlasováním rozhoduje valná hromada o ustavení návrhové
komise. Návrhová komise zvolí ze svých členů předsedu návrhové komise,
soustřeďuje připomínky a podněty k projednávaným materiálům a
předkládá je k rozhodnutí valné hromadě.
Veřejným hlasováním rozhoduje valná hromada o ustavení mandátové
komise. Mandátová komise zvolí ze svých členů předsedu mandátové
komise, ověřuje platnost mandátů přítomných zástupců - členů oddílu
s hlasem rozhodujícím a podává valné hromadě zprávu o počtu účastníků.
Veřejným hlasováním rozhoduje valná hromada o ustavení tříčlenné
volební komise. Volební komise zvolí ze svých členů předsedu volební
komise, organizuje přípravu a realizaci voleb, ověření platnosti volebních
výsledků a jejich veřejné oznámení valné hromadě. Členy volební komise
nemohou být navržení kandidáti.
Pracovní předsednictvo řídí jednání v rozsahu schváleného programu
zasedání. Obdobně tak ve své práci postupují mandátová, návrhová a
volební komise.
Právo vystupovat v diskusi, předkládat návrhy a připomínky mají účastníci
s hlasem rozhodujícím i poradním. Slovo může být pracovním
předsednictvem také uděleno hostům valné hromady. V zájmu
racionálního jednání jsou diskusní vystoupení s výjimkou zpráv
k předloženým materiálům, vymezena limitem nejdéle 3 minut, faktické a
technické připomínky pak v rozsahu 30 sekund.
Každý účastník s hlasem rozhodujícím má právo požádat předsedajícího o
hlasování o ukončení diskuse, a to za účelem zahájení hlasování o věci
samé. O záležitostech svěřených valné hromadě k věcnému rozhodnutí se
hlasuje v pořadí podle schváleného programu jednání. V případě více
předložených návrhů na rozhodnutí v konkrétní věci se hlasuje o těchto
návrzích v tom pořadí, jak byly valné hromadě předloženy.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud tento Jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, bude
postupováno podle stanov SK Kuřim v aktuální platné verzi.
2. Tento Jednací řád se stává právně závazným okamžikem schválení na
valné hromadě SK Kuřim dne 24. 10. 2016.

